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ÖZET 

Psikolojideki kişilik çalışmalarında psikolojik sözcük temelli 

yaklaşımın temel mantığı olarak dilin, kişilik tanımlayan 

terimleri belirleme fırsatı sağladığı ilgili alanyazında sıklıkla 

tanımlanmıştır. Psikolojik sözcük temelli alanyazın temel olarak 

kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasına ve yapıların ya da 

faktörlerin kültürler arası tekrarlanabilirliğine odaklanmıştır. 

Diğer taraftan Türkçe psikolojik sözcük temelli çalışmaların 

sayısı yetersiz görünmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkçe’deki 

kişilik tanımlayan terimleri ve çeşitliliğini belirlemektir. Bu 

amaçla psikolojik sözcük temelli yaklaşım kabul edilmiş ve 

dokuz farklı sözlük, bir sözlük dizini ve iki yazım kılavuzu 

kullanılarak, isimler, sıfatlar, fiiller, zarflardan ve diğer dil 

yapılarından oluşan 4164 kişilik tanımlayan sözcük ya da terim 

seçilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve bu psikolojik 

sözcük temelli çalışmada Türkçe kişilik tanımlayan terimlerin 

sayısı, daha fazla sayıda benzer çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözcük Temelli Yaklaşım, 

Kişilik Tanımlayan Terim, Sözcük Temelli Yaklaşım, Kişilik 

ABSTRACT 

The main rationale of the psycho-lexical approach to the study 

of personality in psychology has been frequently defined in 

related literature that language provides an opportunity to 

identify the descriptive terms that defines personality. The 

dispute in the psycho-lexical literature focused mainly on the 

personality trait-taxonomy and on cross-cultural replicability of 

structures or factors. On the other hand, the number of psycho-

lexical studies in Turkish seems to be insufficient. The purpose 

of this paper is to investigate the variety of personality 

descriptive terms in the Turkish language. To accomplish this 

aim, a psycho-lexical approach was adopted, and 4164 

personality descriptive words or terms were selected using nine 

dictionaries, one dictionary directory and two spelling manual. 

The results of the study and the psycho-lexical approach used in 

the study showed that much more similar studies were needed 

for personality descriptive terms in Turkish.  

Key words: Psycho-Lexical Approach, Personality Descriptive 

Term, Lexical Approach, Personality 

1. GİRİŞ 

Tarihi olan ve basılıp yayınlanmamış malzemelere ulaşmanın zorluğu nedeniyle tam olarak 

bilinemese de büyük olasılıkla ilk kez Francis Galton’un 19. yüzyılın sonlarında İngilizce’de 

sözlükleri tarayarak yaklaşık 1000 kadar kişiliği tanımlayan terim topladığı bildirilmektedir (John, 

Angleitner, & Ostendorf, 1988; Revelle, 2015). Ancak Galton’un çalışmalarının sistematik 

olmaması nedeniyle konuyla ilgili daha sonra yürütülen çalışmalara çok fazla etkisinin olmadığı 

belirtilmektedir (John ve diğerleri, 1988). 20. Yüzyıl başlarında, Ludwig Klages, dilin analizinin ve 

kişilik tanımlayan terimlerin belirlenmesinin psikoloji alanındaki kişilik çalışmalarına katkı 

sağlayacağını ve kişiliğin anlaşılmasına yardımcı olacağını bildirdiği kuramsal gerekçeyi ortaya 

koymuştur. Klages, Almanca’da yaklaşık 4000 kişilik tanımlayan terim olduğunu belirtmiştir (John 

ve diğerleri, 1988; Saucier, & Goldberg, 2001). Franziska Baumgarten de Klages’in iddiasını 

incelemek için ilk olarak sözlüklerden ve kişilikle ilgili çalışmalardan yararlanarak sık kullanılan 

Almanca kişilik tanımlayan terimlerin listesini oluşturmuştur. Ancak Baumgarten kişilik tanımlayan 

941 sıfat ve 688 isim belirlemiştir (Allport, & Odbert, 1936). Bu tarihten sonra belirgin şekilde 

kişiliği, psikolojik sözcük temelli yaklaşımla organize etmek için sistematik yaklaşımların arttığı 

görülmektedir (Ashton, & Lee, 2005; Digman, 1990).  

İngilizce’de, sadece Webster Sözlüğü’nün ikinci baskısı kullanılarak dört grupta toplanan ve argo 

da dahil olmak üzere kişilik ya da bireysel davranışı tanımlayan 17953 terim belirlenmiştir (Allport, 

& Odbert, 1936). Bu terim sayısı aslında bir tanesi eksik sayılarak belirtilmiştir (Kihlstrom, & 

Klein, 1994). Başka kaynaklarda ise bu sayının yuvarlayarak 18000 olduğu (Norman, 1963) ve tüm 
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İngilizce sözcük dağarcığının %4,5’ini oluşturduğu belirtilmektedir (Allport, & Odbert, 1936). 

Baumgarten’nın çalışması daha sonra güncellendiğinde ise Almanca kişilik tanımlayan terimlerin 

listesi 13 grup altında toplanan 5092 terim olarak belirlenmiştir (Angleitner, Ostendorf, & John, 

1990). 

Cattell ise İngilizce kişilik tanımlayan bu terimleri birçok seçme ve gruplama işleminden geçirerek 

önce 4504’e, sonra 171’e (Cattell, 1943), son aşamada da 35 kişilik değişken grubu altında toplanan 

12 faktör haline getirmiştir (Cattell, 1945). Bu 12 faktör ise Cattell’in ayrıca eklediği dört alt 

boyutla birlikte yaygın bilinen adıyla 16PF (The Sixteen Personality Factors Questionnaire) kişilik 

ölçeğini oluşturmuştur (de Raad, 2009; Guilford, 1975). Norman (1963) ise Cattell’in çalışmasında 

ortaya koyduğu 12 faktörü, Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Duygusal Denge ve Kültür 

şeklinde isimlendirdiği beş faktör altında toplamıştır. Daha sonra ise Kültür olarak isimlendirilen 

faktör Zeka ve Deneyime Açıklık, Norman Beşi olarak isimlendirilen bu gruplandırma işlemi de 

Büyük Beş (Big-Five) (Goldberg, 1981; de Raad, 1998) ya da Beş Faktör Modeli olarak 

tanımlanmıştır (McCrae, & Costa, 1987). 

Norman (1967) daha sonra Allport ve Odbert’in (1936) çalışmasına geri dönmüş ve onların 

sözlükten seçtikleri 17954 terimi alıp, Webster Sözlüğü’nün üçüncü baskısından 171 yeni terim 

daha ekleyerek 18125 terim elde etmiştir. Bu terimleri gözden geçirerek 2797 tanesini seçmiştir. Bu 

terimleri de 75 küme altında ve beş faktörde toplamıştır. Goldberg (1982) ise Norman’ın (1967) 

seçtiği 2797 terimin içinden seçerek ve 40 yeni terim ekleyerek 1710 kişilik özelliği tanımlayan 

terim belirlemiştir. Goldberg (1990) 133 benzer içeriğe sahip kümelerden oluşan 479 terim seçmiş 

ve sonunda yine Büyük Beş altında toplanan, sonraki araştırmalar için kullanılabilecek 100 benzer 

içeriğe sahip kümeden oluşan 339 terim belirlemiştir. Goldberg (1992) sonraki aşamada ise bu 

terimlerden 100 tek uçlu, 35 ve 50 iki uçlu (iyi-kötü) sıfatlardan oluşan Büyük Beş Faktör Yapısının 

Standart Belirteçleri adıyla kişilik ölçek listeleri oluşturmuştur. 

Kişilik alanında, kişilik tanımlayan terimlerin bu şekilde faktör analizi yöntemiyle kümelendirilmesi 

ya da gruplandırılması bir anlamda Büyük Beş Modeli’nin (ya da diğer adıyla Beş Faktör 

Modeli’nin) oluşumunu ortaya koymaktadır. Bu süreçte, tarihsel sırayla McDougall’ın (1932), 

Allport ve Odbert’in (1936), Cattell’in (1943), Fiske’in (1949), Tupes ve Christal’in (1961), 

Norman’ın (1963), Borgatta’nın (1964), Guilford’un (1975) ve Goldberg’in (1981) çalışmaları, 

psikolojik sözcük temelli yaklaşımın ve kişiliğin faktörlerle açıklanması (factor-analytic) sürecinin 

önemli dönüm noktalarını oluşturmuştur (Benet, & Waller, 1995; Digman, 1990; de Raad, 2009; 

Mlacic, & Ostendorf, 2005). 

1.1. Psikolojik Sözcük Temelli Yaklaşım 

Galton’a göre kişiliği ortaya koyan bireysel farklılıklar, dünyadaki dillerin tümümde (ya da 

çoğunda) sözcükler (ve de terimler) halinde yer almaktadır (Goldberg, 1993). Daha sonra ortaya 

konulan psikolojik sözcük temelli (psycho-lexical) olarak isimlendirilen yaklaşıma göre ise dil, bir 

insanın davranışını diğerinden ayırt etmeye yarayacak bireysel farklılıkları (yani kişiliği) ortaya 

koyacak potansiyele sahiptir (Allport, & Odbert, 1936). Çünkü insan kişiliğinin önemli, ilgili ve 

yararlı tüm yönleri zaten dilin özünde yer almaktadır (Cattell, 1943). Bu amaca ulaşmak için ise 

dilde yer alan sıfatlar, isimler, fiiller, zarflar gibi dilin temel ve farklı tanımlayıcı öğelerinin 

oluşturduğu potansiyelden yararlanılmaktadır (Barelds, & de Raad, 2015).  

Psikolojik sözcük temelli yaklaşıma göre, dil ve sözlükler bu türden kişilik tanımlayan terimlerin 

listesini yapmak için iyi bir başlangıç noktası olmaktadır (de Raad, & Barelds, 2008; Wiggins, 

1979). Dilde, önemli kişilik özelliklerini ifade eden kelimelerin ve bunların eş anlamlıları ile bu 

kelimelerle ilgili diğer kelimelerin sayısının daha çok sayıda, önemsiz kişilik özelliklerini ifade 

eden kelimelerin daha az sayıda olduğu belirtilmektedir (Saucier, & Goldberg, 2001). Ancak bunun 

tersini savunan ve bir terimin kullanım sıklığının ve eş anlamlılarının sayısının, terimin önemini 

tutarlı bir şekilde yansıtmadığı gibi, sözlükte yer alan tek kelime ya da özellik belirten terimin, tüm 
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ilgili kişilik terimlerini temsil etmek için yeterli olmadığını belirten görüş de görülmektedir (Daouk-

Öyry, Zeinoun, Choueiri, & van de Vijver, 2016; Wood, 2015). 

Kavramsal olarak dille ilgili ya da dil bilimsel çalışmalarda daha uygun gibi görünen sözcük temelli 

(lexical approach) yaklaşım yerine, dil kategorilerinin psikolojik kullanımını ifade etmek için 

psikolojik sözcük temelli yaklaşım (psycho-lexical approach) daha uygun kabul edilmektedir 

(Barelds, & de Raad, 2015). Genel olarak özetlendiğinde de bu yaklaşım, kişilik özelliklerinin kaç 

faktörde (ya da yapıda) gruplandığına, bu faktörlerin içeriğinin ne olduğuna (ya da içeriğin 

kapsamına) ve bu faktörlerin farklı dillerde (ya da kültürlerde) tekrarlanabilirliğine odaklanmıştır 

(de Raad, 2000; de Raad, Smederevac, Colovic, & Mitrovic, 2018). 

Psikolojik sözcük temelli yaklaşım, kişiliğin en önemli farklılıklarının bir dilin sözcüklerinde 

bulunduğunu varsaymaktadır (Goldberg, 1981; Goldberg, 1982). Bu doğrultuda bu yaklaşım, 

dillerin / kültürlerin tümümde ya da çoğunda kullanılabilecek bir yapı arayışı olarak 

tanımlanmaktadır (de Raad, Barelds, Timmerman, De Roover, Mlacic, & Church, 2014). Bugün 

için psikolojik sözcük temelli yaklaşımla kişiliği inceleme ya da sınıflandırma yönteminin, farklı dil 

gruplarında (Saucier, Georgiades, Tsaousis, & Goldberg, 2005), 30’dan fazla farklı dilde 

kullanılmış olduğu (Burtaverde, & de Raad, 2017) ve faktör analizleriyle kişiliği tanımlamak için 

ortaya konulan yapıların bu dillerde tekrarlanarak gösterildiği görülmektedir (Singh, Misra, & De 

Raad, 2013).  

Ancak psikolojik sözcük temelli yaklaşım, kişilik araştırmaları içerisinde küçük bir rol 

oynamaktadır. Çünkü çoğunlukla kişilik araştırmaları ifadeler, sorular ya da cümlelerden oluşan 

ölçekler aracılığıyla yapılmaktadır (McCrae, & John, 1992). Aynı kişilik yapılarını çıkarma ya da 

ortaya koyma açısından bu iki yaklaşım genel olarak ilişkilidir (McCrae, 1994). Ancak kişilik 

ölçekleri oluşturulurken sorular ya da cümlelerin sonsuz sayıda bileşiminden oluşan seçenekler 

içerisinden bir seçki oluşturulması gerekmektedir. Sözlükten seçilecek kişiliği tanımlayan kelimeler 

ya da terimler ise görece daha sayıda olmaktadır. Bu durum, kişiliğin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde bir yanıyla psikolojik sözcük temelli yaklaşımın daha güçlü kanıtlar sunmasını 

sağlamaktadır (Saucier, & Goldberg, 1996). Diğer yanıyla ise sözlükten alınan tek kelime ya da 

özelliğin, ilgili kişilik özelliklerini temsil etmek için yeterli olmadığı şeklinde psikolojik sözcük 

temelli yaklaşıma eleştiriler yöneltilmesine neden olmaktadır (Daouk-Öyry ve diğerleri, 2016). 

1.2. Kişilik Tanımlayan Terimlerin Sınıflandırılması 

Kişinin ve kişiliği tanımlayan durumların kavramsallaştırılması, davranışın anlaşılmasında merkezi 

bir rol oynamaktadır (Yang, Read, & Miller, 2006). Kişilik özelliklerinin önemi doğrultusunda 

dilde temsil edilmiş olacağı varsayımı, kişilik özelliklerinin yapısal boyutlarını tanımlamak için 

psikolojik sözcük temelli yaklaşımın kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tür çalışmalardaki 

aşamalar da genellikle, bir dilde / kültürde kişileri tanımlamak için en çok kullanılan terimleri 

belirlemek, çok sayıda kişinin kendini (ya da yakından tanıdığı başka birini) bu terimler açısından 

değerlendirmesini sağlamak ve bu değerlendirmelerin yapısal olarak sınıflandırılması için faktör 

analizlerinin yapılması olarak sıralanmaktadır (Hrebickova, 2007; Peabody, & Goldberg, 1989; 

Wood, 2015). Belirtilen bu süreç ise kişiliğin sınıflandırılmasında (taxonomic procedures) kritik rol 

oynamaktadır (de Raad, 2000; Ivanova ve diğerleri, 2018). 

Kişiliğin sınıflandırılması yaklaşımı doğrultusunda kişilik psikolojisinin temel problemlerinden 

birinin kişiliğin, gözlenen geniş değişken çeşitliliği içerisinde temel boyutlarının neler olduğunun 

belirlenmesi olmaktadır. Kişiliğin bu geniş değişken çeşitliliğinin incelenmesi ise bu değişkenlerin 

temsili örneklerinin alınması ile mümkündür ve bunu yapmanın yollarından biri de psikolojik 

sözcük temelli yaklaşım olmaktadır (Ashton ve diğerleri, 2004). Psikolojik sözcük temelli 

yaklaşıma göre ise bir dildeki kişilik tanımlayan sözcüklerin, kişiler tarafından kendilerini (ya da 

gözlemci formlarıyla yakınları tarafından) değerlendirmeleri sonucunda elde edilen verileri, 

kişiliğin sınıflandırılması yaklaşımıyla ve faktör analiziyle gruplandırılabilmelidir (Goldberg, 1992; 

John, Naumann, & Soto, 2008).  
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Thurstone, bunu yapan araştırmacıların ilklerindendir ve faktör analizinin geliştirilmesinde de öncü 

olmuştur (Goldberg, 1993). Bir dildeki değişkenlerin çok boyutlu yapısı ve kişilik tanımlayan 

terimlerin de kümelenmemiş olması nedeniyle, kişilik özelliklerini temsil eden o dilin doğal yapısal 

faktörlerini ortaya koymak güç olmaktadır (Goldberg, 1992). Faktör analiziyle yapılan bu türden 

gruplandırmalar ise kişiliğin altında yatan temel yapıları ortaya koyma amacı taşımaktadır (Ashton, 

Lee, & Goldberg, 2004; Goldberg, 1992). Bu doğrultuda çok sayıda çalışmada, psikolojik sözcük 

temelli yaklaşımla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak (Church, & Burke, 1994; 

de Raad, & Renner, 2011) kişilik tanımlayan terimleri sınıflandırmaya yönelik farklı çözüm 

önerileri sunulmaktadır (di Blas, 2005). Belirtilen bu kişiliği sınıflandırma çalışmalarında 

(taxonomic study), iki (Digman, 1997; Erdle, Gosling, & Potter, 2009), üç (di Blas, & Forzi, 1999; 

Peabody, & de Raad, 2002), dört (Guilford, 1975), beş (Norman, 1963), altı (Ashton ve diğerleri, 

2004; Hogan, Hogan, & Busch, 1984), yedi (Almagor, Tellegen, & Waller, 1995; Benet-Martinez, 

& Waller, 1997) ve sekiz (de Raad, & Barelds, 2008) faktörlü farklı çözüm önerilerinin sunulduğu 

görülmektedir.  

Her ne kadar psikolojik sözcük temelli yaklaşımla, evrensel olarak geçerli bir yapı bulunamadığı 

belirtilse de (di Blas, & Forzi, 1999) ya da bu yaklaşımla faktörlerin tümü ile ilgili olarak bir fikir 

birliği sağlanamasa da (Saucier, Ostendorf, & Peabody, 2001) kişiliği beş faktörle açıklamaya 

çalışan Büyük Beş ya da Beş Faktör Modeli’nin 1980’li ve 1990’lı yıllarda en uygun model olduğu 

kabul edilmiştir (Gorbaniuk, Budzinska, Owczarek, Bozek, & Juros, 2013). Ayrıca bu modelin en 

dikkat çeken ve önde gelen yaklaşım olduğu kabul görmektedir (de Raad, & Mlacic, 2017). Beş 

faktör teriminin, bilinen ilk kullanıcısı McDougall’dır (1932). Terimin bugünkü kullanımına en 

yakın tanımını ise önce Fiske (1949), sonra Tupes ve Christal (1961) daha sonra da Norman (1963) 

önermiştir (Digman, & Takemoto-Chock, 1981). Psikolojik sözcük temelli yaklaşımı kullanan 

araştırmacıların da çoğunlukla Beş Faktör Modeli’ni tercih ve test ettikleri anlaşılmaktadır (di Blas, 

2005; Saucier, & Goldberg, 2001). 

Kişiliği açıklama çabalarında, kişilik özelliklerinin altında kaç faktör yattığını belirleme sürecinde, 

bu faktörlerin içeriğinin ne olduğu ya da içeriğin kapsamı psikolojik sözcük temelli yaklaşımla 

incelenirken genel olarak Dışadönüklük, Uyumluluk, Öz Denetim ve Duygusal Denge olmak üzere 

dördünün belirgin, Kültür (Goldberg, 1990) (ya da Zeka ya da Hayal Gücü ya da Deneyime Açıklık 

(Saucier, Georgiades, Tsaousis, & Goldberg, 2005)) olarak belirtilen beşinci faktörün ise zayıf 

olarak ortaya konulabildiği (Boies, Lee, Ashton, Pascal, & Nicol, 2001) bazen de beş faktörden biri 

olarak ortaya konulamadığı belirtilmektedir (Saucier ve diğerleri, 2005). Beşinci faktörün içerinin 

ne olduğu konusundaki bu belirsizliğin nedenlerinden biri olarak da kişiliğin ölçümünde izlenen 

psikolojik sözcük temelli yaklaşım ile sorular ya da cümlelerden oluşan ölçekler arası yöntem 

farklılığın olduğu belirtilmektedir (McCrae, 1994). 

2. AMAÇ 

Türkçe, kişilik araştırmalarında, psikolojik sözcük temelli yaklaşımın kullanımının durumunun 

ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu çalışmayla bu türden çalışmalara kaynaklık edecek bir 

başlangıç noktasının oluşturulması ve daha sonra genişletilmek üzere yazılı / basılı kaynak olarak 

kişiliği tanımlayan terimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Benzer bir çalışma olarak daha önce Çok 

Boyutlu Kişilik Envanterinin geliştirilmesi amacıyla beş farklı sözlük, bir sözlük dizini ve bir yazım 

kılavuz kullanılarak 1157 adet kişilik tanımlayan terim belirlendiği belirtilmektedir (Tatar, 2018). 

Ancak bu çalışmada envanter geliştirme işlemiyle terimlerin 346’sı seçilmiştir. Bu ve benzeri 

türden araştırmalarda belirtilen madde havuzuna ulaşma olanağı olmamakta, bu türden yeni bir 

araştırma planlandığında ise benzer bir sürecin yeniden yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı 

dillerin karşılaştırıldığı kültürler arası çalışmalarda ya da kişilik tanımlayan terimlere dayanan ölçek 

çeviri çalışmalarında da (Tatar, Çelikbaş, & Özdemir, 2019) benzer işlemlerin yapılması 

gerekmektedir. Oysa bu tür çalışmalar için de Türkçe kişilik tanımlayan terimlerin daha önceden 

belirlenmiş olması, işlemleri ve süreci kolaylaştırmaktadır. 
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Daha önce belirtildiği gibi kişiliğin sınıflandırılması çalışmalarında hem bir dilde kişileri 

tanımlamak için kullanılan terimlerin belirlenmesi gerekmektedir hem de bu terimlerin seçme ve 

sınıflandırma işlemlerinin farklı dillerde / kültürlerde tekrarlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda 

bu çalışmada, Türkçe benzerine rastlanılmayan türden bir çalışma örneği olarak kişilik tanımlayan 

terimlerin belirlenmesi ve belirtilmesi amaçlanmıştır.  

3. YÖNTEM 

Yukarıda sunulanlar doğrultusunda Türkçe, dokuz farklı sözlük (Ağakay, 1982; Aksoy ve Dilçin, 

2009; Aktunç, 1998; Ayverdi, 2011; Çağbayır, 2007; Devellioğlu, 1980; Gürsoy-Naskali ve Sağol, 

2002; Özkan, 1982; http://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 30.08.2019)), bir sözlük dizini (TDK, 

2009) ve iki yazım kılavuzu (TDK, 2005; Teres, 2009) kullanılarak yazar(lar) tarafından kişilik 

tanımlayan terimler belirlenmiş ve bu kaynaklardan çıkarılarak listelenmiştir (Ek 1). 

4. SONUÇ 

Yukarıda sunulanlar doğrultusundan kullanılan kaynaklardan 4164 terim belirlenmiş ve alfabetik 

olarak Ek 1’de listelenmiştir. Bu listede yer alan terimlerin bir kısmının Türkçe olmadığı, bir 

kısmının günlük yaşamda kullanılmadığı ya da görece eski kaldığı görülmektedir. Ancak buradaki 

amaç dildeki en yaygın kullanılan terimleri değil, tüm terimleri belirlemek olduğu için ve listelenen 

terimler bir şekilde Türkçe yazılı kaynaklarda yer bulduğu için bu listede de yer verilmiştir. Ayrıca 

bu çalışmada belirlenen terimlerin kişilik yapıları ya da isim, sıfat vb. gramatik özellikleri açısından 

sınıflandırma işlemleri yapılmamıştır. Terimlerin özellikle kişilik yapıları açısından 

sınıflandırlması, çok sayıda kişinin bu terimleri değerlendirmesi ve sonrasında da elde edilen 

verilerin faktör analizi gibi istatistiksel yöntemlerle incelenmesi gerektiği için sürecin bu kısmı bu 

çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak bu çalışma genel olarak değerlendirildiğin ve elde 

edilen Türkçe kişilik tanımlayan terimlerin sunulan listesi, psikolojik sözcük temelli yaklaşımla elde 

edilen diğer dillerdeki örnekleriyle kıyaslandığında, benzer çalışmalarla bu listenin genişletilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 
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Ek 1. Psikolojik Sözcük Temelli Yaklaşımla Belirlenen Türkçe Kişilik Tanımlayan Terimler Listesi 

 

ablak yüzlü 

aç 

acar 

acayip 

aceleci 

acelesiz 

acemi 

acemi çaylak 

açgözlü 

acı çeken 

acı duyan 

açıcı 

açık 

açık ağızlı 

açık elli 

açık fikirli 

açık sözlü 

açıkçı 

açıkgöz 

acıklı 

acıkmış 

açılan 

acılı 

acımasız 

acımış 

acınacak halde 

acınmaz 

acısız 

acıtıcı 

acıyan 

acıyıcı 

aciz 

adaleli 

adalesiz 

adaletli 

adaletsiz 

adam  

adam çarpan 

adam gibi 

adam kullanan 

adam olmuş 

adamakıllı 

adi 

adil 

afacan 

afal 

affeden 

affedici 

affedilebilir 

affedilemez 

affolunabilir 

affolunmaz 

afili 

afsuncu 

afsunlu 

ağdalı 

ağır 

ağır aksak 

ağır canlı 

ağırbaşlı 

ağıtçı 

ağız kalabalığına getiren 

ağyar 

ağzı açık 

ağzı büyük 

ağzı gevşek 

ağzı pis 

ağzı sıkı 

ağzını bağlayan 

ahbap 

ahenkli 

ahenksiz 

aheste 

ahı gitmiş vahı kalmış 

ahlakçı 

ahlakı bozuk 

ahlaksız 

ahu gibi 

ahu gözlü 

akıcı 

akıl hocası 

akıl sahibi 

akılcı 

akıllı 

akılsız 

aklı başında 

aklı yerinde 

aklıselim 

aksi 

aktarmacı 

aktif 

aktüel 

alacaklı 

alakadar 

alakadar olmayan 

alakalı 

alakasız 

alaturka 

alaycı 

alaylı 

alçak 

alçakgönüllü 
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aldatan 

aldatıcı 

aldırışsız 

aldırmazlık 

alelacayip 

alelade 

alemci 

alemdar 

alev gibi paryalan 

alev saçan 

aleyhtar 

algıcı 

alicenap 

alık 

alim 

alımlı 

alımsız 

alıngan 

alınlı 

alışık 

alışkın 

alıştırıcı 

alkışçı 

alkışlayan 

allahsız 

alnı açık 

amaçlı 

amaçsız 

amansız 

amatör 

ana sanlı 

ana savcı 

ana soycu 

anaç 

anaerkil 

anaforcu 

analizci 

anamalcı 

ananeperest 

anarşist 

anasının gözü 

anasız 

angut 

anıcı 

anlak 

anlaklı 

anlaşılabilir 

anlaşılamaz 

anlaşılan 

anlaşılır 

anlaşılmayan 

anlaşılmaz 

anlatımcı 

anlayışlı 

anlayışsız 

anormal 

antipatik 

aptal 

arabulucu 

aracı 

arakçı 

araştırıcı 

araştırmacı 

arayıcı 

argın 

arif 

arık 

aristokrat 

arıtkan 

arkada 

arkada bırakan 

arkada kalan 

arkadan söylenen 

arkadan vuran 

arkadaş 

arkadaş canlısı 

arkadaşı olan 

arkadaşı olmayan 

arkadaşsız 

arkalıklı 

arkasız 

arlanmaz 

arsız 

artçı 

arzu duyan 

arzu eden 

arzu edilen 

arzuhalci 

arzulayan 

arzulu 

asabi 

aşağı tabaka 

aşağılanmış 

aşağılayıcı 

aşağılık 

asalak 

asi 

aşık 

asık suratlı 

aşikar 

asil 

asilane 

asilzade 

aşina 

aşındırıcı 

aşırı 

aşırtıcı 

aşk hastası 

aşka meyilli 

aşkın 

aslan gibi 

asli 

asri 

at gibi 

atak 

atak yapan 

atanmış 

ateist 

ateş gibi 

ateşli 

atik 

atılgan 

atlayıcı 

atletik 

avam 

avanak 

avantacı 

avantajlı 

avantajsız 

avare 

avcı 

ayarcı 

ayarlı 

ayarsız 

ayartan 

ayartıcı 

aydın 

aydınlatıcı 

aygır gibi 

aygıtçı 

ayı gibi 

ayık 

ayıplı 

ayıran 

aykırı 

aylak 

aylıkçı 

aynı düşüncede 

ayrıcalıklı 

ayrılıkçı 

ayrışan 

ayyaş 

az bulan 

az gören 

az konuşan 

azametli 

azarlayıcı 

azgelişmiş 

azgın 

azılı 

azimli 

azınlık 

azman 

baba sanlı 

baba soylu 

babacan 

bağdaşmaz 

bağdaştırıcı 

bağımlı 

bağımsız 

bağışçı 

bağışlayıcı 

bağlanıp kalan 

bağlantılı 

bağlantısız 

bağlayıcı 

bağlı 

bağlı kalan 

bağnaz 

bağrı yanık 

bağrını ezen 

bahadır 

bahisçi 
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bahşeden 

bahtı açık 

bahtı bağlı 

bahtı kara 

bahtiyar 

bahtlı 

bahtsız 

baki 

bakıcı 

bakımlı 

bakımsız 

balaban 

balık gibi 

balyoz gibi 

banal 

barbar 

barışçı 

barışçıl 

barışık 

barışsever 

baş ağrısı 

baş belası 

baş döndürücü 

başarı gösteren 

başarı kazanan 

başarılı 

başarısız 

başarısız olan 

başarısızlığa uğrayan 

başı açık 

başıboş 

başıbozuk 

başıdinç 

başına buyruk 

başından aşkın 

başından savan 

basiretli 

basiretsiz 

basit 

başka 

başka biri 

başkahraman 

başkaldırıcı 

başkasının cezasını çeken 

başkasının eline bakan 

başkasının eline muhtaç 

başkasının işine burnunu sokan 

başkasının işine karışan 

baskı altında 

baskıcı 

baskılanmamış 

baskılanmış 

baskın 

baskıncı 

başlayıcı 

basmakalıp 

başsız 

baştan çıkarıcı 

baştanımaz 

bastırıcı 

batak 

batakçı 

batıcı 

batıl inançlı 

batkın 

bayağı 

baygın 

bayıltıcı 

bebeksi 

becerikli 

beceriksiz 

bedavacı 

bedbaht 

beğenilmemiş 

beğenilmeyen 

bekri 

bel bağlayan 

belagatli 

belagatsiz 

belalı 

beleşçi 

beleşe konan 

belgeli 

belgesiz 

belgili 

belgin 

belgisiz 

belirgin 

belirgin olmayan 

belirlenimci 

belirleyici 

belirli 

belirsiz 

belirtici 

belleten 

belletici 

belli 

bellibaşlı 

benbenci 

bencil 

beniçinci 

benlikçi 

benmerkezci 

benzer 

benzersiz 

benzeşik 

beraber 

bereketli 

bereketsiz 

besbeter  

besleyici 

beter 

betimleyici 

bey gibi yaşayan 

beyanat veren 

beyanatta bulunan 

beyhude 

beyinli 

beyinsiz 

beyni atmış 

beyni bulanık 

beyni dağınık 

beyni karıncalanmış 

beyni kaynamış 

beyninde şimşekler çakan 

beyninden vurulmuşa dönmüş 

beynini dağıtmış 

beyzade 

bezeyici 

bezgin 

bezmiş 

biat eden 

biatçı  

biçare 

biçimci 

biçimci olmayan 

bıçkın 

bihaber 

bıkkın 

bıkmış 

bıktırıcı 

bildiğinden dönmeyen 

bildirici 

bileğine güvenen 

bilge 

bilgi veren 

bilgi verici 

bilgiç 

bilgici 

bilgiçlik satan 

bilgiçlik taslayan 

bilgili 

bilgin 

bilgisi olan 

bilgisiz 

bilici 

bilinçli 

bilinçsiz 

bilindik 

bilinemez 

bilinen 

bilinmeyen 

bilinmez 

bilir bilmez konuşan 

bilir bilmez söz söyleyen 

bilirkişi 

binici 

bir başına 

bir başka 

bir içim su 

bir kafada 

bir kararda 

bir tuhaf 

bir türlü 

birci 

birden parlayan 

birden patlayan 

birey 

bireyci 

bireyleşebilen 

bireyleşen 

bireyleştiren 

bireysel 
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bireyselleşen 

birikimci 

birikimli 

birikimsiz 

biriktirici 

birinci sınıf 

birleştirici 

birlikte 

bitik 

bitimli 

bitimsiz 

bitirim 

bitkin 

bızdık 

blöfçü 

bodur 

boğa gibi 

boğazına düşkün 

boğazlı 

boğazsız 

boklu 

bölgeci 

bölücü 

borçlu 

borçsuz 

boş 

boş duran 

boş durmayan 

boş geçiren 

boş gezen 

boş gezenin boş kalfası 

boş gezinen 

boş kafalı 

boş kalan 

boş konuşan 

boş oturan 

boş veren 

boşaltıcı 

boşboğaz 

boşta kalan 

boykotçu 

boylu 

boynuzlu 

boynuzsuz 

boysuz 

boyun eğen 

boyun eğmeyen 

boyun eğmiş 

boyunlu 

boyunsuz 

bozguncu 

bozmacı 

bozucu 

bozuk 

bozuk ahlaklı 

bozuk dengeli  

bozulmamış 

bozulmuş 

bücür 

budala 

budayıcı 

buğulu 

buhranlı 

buhransız 

bukalemun gibi 

bükülgen 

bükülmez 

bulandırıcı 

bulanık 

bulaşıcı 

bulaşkan 

bülbül gibi 

bunak 

bunalıma düşmüş 

bunalıma girmiş 

bunalımda 

bunalımlı 

bunalımsız 

bunalıveren 

bunalmış 

bunaltıcı 

bunamış 

burjuva 

burjuvazi 

burnu büyük 

burnu havada 

bürokrat 

buruk 

bütünsel 

büyücü 

büyük 

büyüklenen 

büyüklerinin sözünü dinlemeyen 

büyüklerinin sözünü dinleyen 

büyüklük taslayan 

büyülenmiş 

büyüleyici 

büyülü 

buyurgan 

buyurucu 

buz gibi 

büzüşük 

çabuk 

çabuk kızan 

çabuk öfkelenen 

çabuk yorulan 

çabuklaşabilen 

çabuklaştırabilen 

çaça 

cadaloz 

cadı gibi 

cafcaflı 

çağdaş 

çağırtkan 

çağrıcı 

çağrışımcı 

cahil 

cakacı 

cakalı 

çakırkeyf 

çalık 

çalımlı 

çalımsız 

çalışan 

çalışkan 

çalıştırıcı 

çam yarması 

can arkadaşı  

çan çan eden 

can dostu 

can düşmanı 

can sıkan 

can sıkıcı 

can yoldaşı 

cana yakın 

canan 

canavar gibi 

canavar ruhlu 

canciğer 

candan 

candan yürekten 

cani 

canı sıkkın 

canı tatlı 

canı tez 

canlandıran 

canlandırıcı 

canlı 

cansız 

çapar 

çapkın 

çaplı 

çapraşık 

çapsız 

çapulcu 

carcar 

çaresiz 

çarıklı 

çarpıcı 

çarpık 

çatlak 

caydırıcı 

çaylak 

caz yapan 

cazibeli 

cazibesiz 

cebbar 

cebi boş 

cebi delik 

cebi dolu 

cefakar 

çekici 

çekilmez 

çekimli 

çekimser 

çekimsiz 

çekinceli 

çekingen 

çekişmeli 

çekiştirici 

celal 

celalli 

çelimli 
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çelimsiz 

çelişik 

çelişken 

çelişkili 

cellat gibi 

cemal 

cemile 

cenabet 

çene çalan 

çenebaz 

çenesi düşük 

çenesini bağlayan 

cennetlik 

centilmen 

cesametli 

cesaret alan 

cesaret bulan 

cesaret gösteren 

cesarete gelen 

cesareti kırılan 

cesaretini kıran 

cesaretini toplayan 

cesaretlendirebilen 

cesaretli 

cesaretsiz 

çeşit 

çeşnici 

cesur 

çete başı 

çeteci 

çetin 

çetin ceviz 

cevap veren 

cevaz veren 

cevherli 

cevhersiz 

çevik 

çeviren 

çevreci 

ceylan gibi 

cezalandırıcı 

cezalı 

cezasız 

cezbedici 

çıbanbaşı 

cibilliyetli 

cibilliyetsiz 

çiçeği burnunda 

çiçek gibi 

cici 

ciddi 

çiğ 

çığırtkan 

cihangir 

çıkarcı 

çıkıntı 

çıkışkan 

çıldırtan 

çilekeş 

çileli 

çilesiz 

çılgın 

cılız 

cilveli 

cimri 

cin fikirli 

cin gibi 

cingöz 

cins 

cinsel sapık 

çırak 

çirkef 

çirkin 

çiroz 

çırpı gibi 

civan 

cıvık 

çıyan 

çıyan gibi 

çocuk gibi 

çocuksu 

çoğulcu 

çok bilmiş 

çok bilmişlik taslayan 

çok boyutlu 

çok eşli 

çok sesli 

çok tanrıcı 

çok tanrılı 

çok taraflı 

çok yönlü 

çok yüzlü 

çokçu 

çökkün 

çökmüş 

çökük 

cömert 

çömez 

çöpçatan 

coşkulu 

coşkun 

coşkuncu 

coşkunlaşan 

coşkusuz 

coşturucu 

coşumcu 

çözgün 

çözücü 

çözülmüş 

çözümcü 

çözümleyici 

çözümsüz 

cühela 

çulsuz 

cüretkar 

cüretli 

cüretsiz 

curnalcı 

çürümüş 

cüsseli 

cüssesiz 

dadacı 

dağılan 

dağılmış 

dağınık 

dağınık fikirli 

dağıtan 

dağıtıcı 

dahi 

dakik 

dalavereci 

daldan dala konan 

dalgacı 

dalgalandırıcı 

dalgasız 

dalgın 

dalkavuk 

dalyan gibi 

damaklı 

damaksız 

dangalak 

danışıklı 

danışman 

dar görüşlü 

dar kafalı 

dargın 

davacı 

dayançlı 

dayançsız 

dayanıklı 

dayanıksız 

dayanışmacı 

dedikoducu 

defedici 

değerbilir 

değerbilmez 

değerli 

değersiz 

değişime direnen 

değişken 

değişmez 

değiştirgen 

deli 

deli bozuk 

deli cesaretli 

deli gibi 

delidolu 

deliduman 

delifişek 

delikanlı 

delişmen 

demagog 

demode 

denemeci 

denetçi 

denetimli 

denetimsiz 

denetleyici 

deneyimli 

deneyimsiz 

dengeli 

dengesi bozuk 

dengesiz 
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denli 

densiz 

depresif 

depresyonda 

derleyici 

derli toplu 

dermansız 

dertli 

dertsiz 

despot 

destancı 

destekleyen 

destekleyici 

destekli 

desturlu 

destursuz 

devamlı 

devamsız 

deve gibi 

devrimci 

diğerkam 

dik 

dik alası 

dik dik bakan 

dikbaşlı 

dikkafalı 

dikkat çeken 

dikkat eden 

dikkate değer 

dikkati çeken 

dikkatli 

dikkatsiz 

diktatör 

dilini bağlayan 

dinamik 

dinç 

dinç kafalı 

dinci 

dinçleştirici 

dindar 

dingil 

dingin 

dini bütün 

dininden dönmüş 

dinlendirici 

dinleyici 

dinsiz 

dipdiri 

diplomalı 

diplomasız 

diplomatik 

diplomatik olmayan 

dirayetli 

dirayetsiz 

dırdırcı 

dirençli 

dirençsiz 

direnişçi 

diri 

dirimli 

dirimsiz 

dışadönük 

dışavurumcu 

dişi 

disiplinli 

disiplinsiz 

dışlanmış 

dişli 

dişsiz 

divane 

dizgin vuran 

dizgine gelen 

dizginleri ele alan 

dizginleri ele veren 

dizginleri gevşeten 

dizginleri koparan 

dizginleri salan 

dizginli 

dizginsiz 

dobra 

doğacı 

doğal 

doğalcı 

dogmacı 

doğru 

doğru sözlü 

doğrucu 

doğrulayan 

dokunaklı 

döküntü 

dokunulabilir 

dokunulmaz 

dokuz canlı 

dolandırıcı 

dolap çeviren  

dolaşık 

dolaşıksız 

dolaylı 

dolaysız 

dolu 

doludizgin 

doludizgin giden 

domuz gibi 

donanımlı 

donanımsız 

donatımcı 

dönek 

dönme 

dönmüş 

donsuz 

donuk 

dönüşümcü 

dopdolu 

dosdoğru 

dost 

dost canlısı 

dostane 

dostça 

dostsuz 

dövülgen 

dövüşçü 

dövüşken 

doygun 

doymaz 

doymuş 

doyumlu 

doyumsuz 

doyurucu 

duacı 

düellocu 

dümenci 

durağan 

durgun 

durgunluk çöken 

duru 

durucu 

dürüst 

düşçü 

düşkün 

düşman 

düşman kesilen  

düşmancıl 

düşünceli 

düşüncesiz 

düşünür 

duyarlı 

duyarsız 

duygudaş 

duygulanan 

duygulandıran 

duygulanıveren 

duygulu 

duygun 

duygusal 

duygusuz 

duyumcu 

duyumlu 

duyumsuz 

düzeltici 

düzeltimci 

düzenbaz 

düzenleyici 

düzenli 

düzensiz 

düzeyli 

düzeysiz 

düzgün 

düzmeci 

ebleh 

edalı 

edebi 

edepli 

edepsiz 

edilgen 

edip 

efe 

efendi 

efendi gibi yaşayan 

efkarlı 

efsanevi 

eğitici 

eğitimli 

eğitimsiz 
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eğlence düşkünü 

eğlenceli 

eğlendirici 

egoist 

ehemmiyetli 

ehemmiyetsiz 

ehil 

ehli 

ehlihibre 

ehlikeyf 

ehliyetli 

ehliyetsiz 

ekici 

ekşi yüzlü 

eksik 

eksiksiz 

eksper 

eladamı 

elbirlikçi 

elde edilebilir 

elde edilemez 

ele avuca sığmaz 

elebaşı 

eleştirel 

eleştirici 

eleştirimci 

eleştiriye tahammüllü 

eleştiriye tahammülsüz 

eleştirmen 

eli açık 

eli ağır 

eli ayağı düzgün 

eli bol 

eli boş 

eli boş gelen 

eli çabuk 

eli dar 

eli dolu gelen 

eli geniş 

eli hafif 

eli işe yakışmaz 

elini çabuk tutan 

elini kolunu bağlayan 

elini kolunu bağlı 

elvan 

emanetçi 

emekçi 

emektar 

emin 

emin değil 

emir kulu 

emniyetli 

emniyetsiz 

empati kurabilen 

empati kuramayan 

empati kuran 

empati kurmayan 

emperyalist 

emredici 

emsal 

emsalsiz 

enayi 

endamlı 

endamsız 

endişeli 

endişesiz 

enerjik 

engelleyici 

engelli 

engelsiz 

engin 

entelektüel 

enteresan 

entrikacı 

eril 

erişilebilir 

erişilemez 

erişililir 

erişilmez 

erişkin 

erkek gibi 

erkeksi 

erkenci 

erkin 

erkinci 

erkli 

erksiz 

ermiş 

erotik 

esaslı 

esassız 

eşcinsel 

esirci 

esirgeyici 

esprili 

esrarengiz 

esrik 

eşsiz 

etkafalı 

etkileyici 

etkili 

etkin 

etkin olmayan 

etkinci 

etkisiz 

etrafı telaşa veren 

etyemez 

evci 

evcimen 

evde kalmış 

evgin 

evhamlı 

evliya 

evsaflı 

evsiz 

evsiz barksız 

eylemci 

eylemli 

eza verici 

ezberci 

ezbere bilen 

ezgin 

ezici 

ezik 

ezilgen 

eziyetçi 

eziyetli 

eziyetsiz 

faal 

fahişe 

faik 

fail 

faizci 

fakir 

fanatik 

fark atan 

fark eden 

fark edilen 

fark edilmeyen 

fark etmez 

fark gözeten 

fark olunan 

fark yapan 

farkedilebilir 

farkedilemez 

farkedilir 

farkedilmez 

farkı olan 

farkı olmayan 

farkına varan 

farkına varılmayan 

farkında 

farkında değil 

farkında olan 

farklı 

farklı olan 

farklıca 

farklılaşan 

farklılaştıran 

farksız 

faşist 

faşizan 

faydacıl 

faydalı 

faydasız 

faziletli 

faziletsiz 

fedakar 

felah 

felah bulmuş 

felsefeci 

feminist 

fena 

fena halde 

fena kalpli 

fenalık düşünen 

feragat sahibi 

feragatli 

feragatsiz 

ferdi 

ferdiyetçi 

ferih fahur yaşayan 

ferli 
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fersiz 

fertçi 

fesat 

fesatçı 

fetiş 

fettan 

fevri 

feylesof 

fikir adamı 

fıkır fıkır 

fıkırdak 

fikirli 

fikirsiz 

fıkracı 

filiz gibi 

filozof 

fingirdek 

fırdöndü 

fırıldak 

fırlama 

fırsat düşkünü 

fırsatçı 

fısıldayıcı 

fışkırtıcı 

fit 

fitçi 

fitne 

fitneci 

fiyakacı 

fiyakalı 

fodul 

folklorcu 

fonksiyonel 

formlu 

formsuz 

forslu 

fotojenik 

foyalı 

foyası bozuk 

foyasız 

fukara 

gaddar 

gafçı 

gafil 

gaileli 

gailesiz 

gaip 

galip 

gamlı 

gammaz 

gamsız 

garabet 

garantör 

garaz bağlayan 

garazlı 

garazsız 

gariban 

garip 

garpçı 

garplı 

gasp eden 

gavur 

gavur bozuntusu 

gayeli 

gayesiz 

gayretkeş 

gayretli 

gayretsiz 

gaz veren 

gazaplı 

gazapsız 

geçimli 

geçimsiz 

geçirgen 

geçirgen olmayan 

geçkin 

gedikli 

gelecekçi 

gelenekçi 

geleneksel 

gelişkin 

gelişmekte olan 

gelişmemiş 

gelişmiş 

genç 

gerçekçi 

gerçeküstü 

gerekirci 

gergin 

gergin olan 

geri kafalı 

geri kalmış 

gerici 

geridönen 

gerileyici 

gerilimli 

gerilimsiz 

gerzek 

geveze 

gevezelik eden 

gevşek 

gevşek ağızlı 

gevşetici 

gezgin 

gezginci 

gezici 

gıcık 

gidici 

girgin 

girintili 

girişimci 

girişken 

gıybetçi 

giydirici 

giyimli 

giyimsiz 

gizemci 

gizemli 

gizlenen 

gizli 

gizli niyetli 

göçebe 

göçer 

göçerkonar 

göçücü 

gönenç 

gönenci 

gönençli 

gönlü açık 

gönlü çökmüş 

gönül alıcı 

gönül avcısı 

gönül bağlayan 

gönül veren 

gönül vermiş 

gönüllü 

gönülsüz 

görececi 

görevli 

görevselci 

görevsiz 

görgücü 

görgülü 

görgüsüz 

görkemli 

görkemsiz 

görmemiş 

görmüş 

görücü 

görülmemiş 

görülmüş 

görüşmeci 

görüşücü 

gösterici 

gösterişçi 

gösterişli 

gösterişsiz 

göz açamayan 

göz açtırmayan 

göz alıcı 

göz ardı eden 

göz boyayan 

göz boyayıcı 

göz dolduran 

göz doyuran 

göz eden 

göz kamaştıran 

göz kamaştırıcı 

göz kaş süzen 

göz kesilen 

göz kırpan 

göz koyan 

göz kulak olan 

göz süzen 

göz yıldıran 

göz yuman 

göz yummayan 

gözcü 

gözde 

gözden çıkaran 

gözden düşen 

gözden gönülden çıkaran 

gözden ırak tutan 
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gözden ırak tutulan 

gözden kaçıran 

gözden kaybeden 

gözden kaybolan 

gözden uzak 

gözden uzaklaşan 

göze alamayan 

göze almayan 

göze batan 

göze batmayan 

göze çarpan 

göze çarpmayan 

göze gelen 

göze görünen 

gözetici 

gözetleyici 

gözle yiyen 

gözlemci 

gözleri çukura giden 

gözleri çukura kaçan 

gözleri dönen 

gözleri şimşek çakan 

gözleri velfecri okuyan 

gözleri yuvalarından fırlayan 

gözleri yuvalarından uğrayan 

gözlerini bayıltan 

gözlerini belerten 

gözlerini bitiren 

gözlerini deviren 

gözlerini kaçıran 

gözleyici 

gözlü 

gözsüz 

gözü açık 

gözü açılan 

gözü alışan 

gözü almayan 

gözü arkada kalan 

gözü bağlı olan 

gözü dalan 

gözü değen 

gözü dönmüş 

gözü doyan 

gözü doymayan 

gözü dünyayı görmeyen 

gözü gönlü açık 

gözü görmeyen 

gözü hiçbir şey görmeyen 

gözü kalan 

gözü kamaşan 

gözü kapalı 

gözü kapalı olan 

gözü kara olan 

gözü kararan 

gözü kızan 

gözü korkan 

gözü okşayan 

gözü pek 

gözü sönen 

gözü tok 

gözü toprağa bakan 

gözü yılan 

gözü yolda kalan 

gözü yolda olan 

gözü yüksekte olan 

gözünde büyüten 

gözünden kıskanan 

gözüne batan 

gözüne çarpan 

gözüne kestiren 

gözüne sokan 

gözüne uyku girmeyen 

gözünü açan 

gözünü alamayan 

gözünü aşk bürümüş 

gözünü bağlayan 

gözünü daldan budaktan esirgemeyen 

gözünü diken 

gözünü dört açan 

gözünü doyuran 

gözünü duman bürümüş 

gözünü hırs bürümüş 

gözünü kan bürümüş 

gözünü kapayan 

gözünü kin bürümüş 

gözünü kırpmayan 

gözünü oyan 

gözünü sevda bürümüş 

gözünü yıldıran 

gözünü yuman 

grevci 

güç kullanan 

güç odaklı 

güçbeğenen 

güce odaklı 

güce önem veren 

güce önem vermeyen 

gücenen 

gücenik 

gücenmiş 

güçlendirici 

güçlü 

güçlü kuvvetli 

güçlü olmayan 

güçsüz 

güçsüz kuvvetsiz 

gücü yeten 

güdüleyici 

güdülü 

güdümlü 

güdümsüz 

gül gibi 

gül gibi geçinen 

gül gibi yaşayan 

güldürücü 

güleç 

gülen 

güler yüzlü 

gülmez 

günahkar 

günahlı 

günahsız 

güncel 

güncel olmayan 

günü gününe uymayan 

gurbetçi 

gürbüz 

gürleyen 

gurme 

gürültücü 

gürültülü 

gürültüsüz 

gururlanan 

gururlu 

gurursuz 

güven duyan 

güven veren 

güvençci 

güvence veren 

güvenceli 

güvencesiz 

güvençli 

güvençsiz 

güveni olan 

güveni sarsılan 

güvenilemez 

güvenilir 

güvenilir olmayan 

güvenilmez 

güvenli 

güvensiz 

güvensizlik duyan 

güzel 

güzel gibi 

güzelce 

güzele yakın 

haber verici 

haberdar 

haberli 

habersiz 

habis 

haddini bilen 

haddini bilmez 

hadim 

hadiseli 

hadisesiz 

hadli 

hadsiz 

hafif 

hafiye 

hain 

hak sahibi 

hak yiyen 

hakan 

hakikatli 

hakikatsiz 

hakim 

hakkaniyetli 

hakkaniyetsiz 

haklı 

haksever 

haksız 

haksızlık yapan 
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haksızlık yapmayan 

hakyemez 

halavetli 

halayık 

halef 

hali duman 

hali harap 

hali kalmayan 

hali tavrı yerinde 

halik 

halim 

haline bakmayan 

halk adamı 

halk düşmanı 

halk tabakasından 

halka dönük 

halkçı 

halli 

hallice 

halsiz 

haluk 

hamal 

hamasi 

hami 

hamiyetli 

hamiyetsiz 

hamleci 

hanım evladı 

hanımefendi 

hantal 

haraca bağlayan 

haraççı 

harami 

haramzade 

hararetli 

hararetsiz 

harbi 

harcıalem 

hareket başlatan 

hareket halinde 

hareketli 

hareketsiz 

harika 

harikulade 

haris 

harmonik 

harmonisiz 

haşarı 

hasarlı 

hasarsız 

hasbi  

hasbi geçen 

haset 

hasım 

haşin 

hasiyetli 

hasiyetsiz 

haşmetli 

hasret 

hasret çeken 

hasretli 

hasretsiz 

hassas 

hasta 

hastalık getiren 

hastalık hastası 

hastalıklı 

hastalıksız 

hatalı 

hatasız 

hatip 

hatırlatıcı 

hatırlı 

hatırşinas 

hatırsız 

havacı 

havai 

havalı 

hayal gücü dar 

hayal gücü kuvvetli 

hayalci 

hayalet gibi 

hayalı 

hayalperest 

hayasız 

hayat adamı 

hayat arkadaşı 

hayat dolu 

hayat kadını 

hayatını yaşayan 

haybeci 

haydut 

hayır sahibi 

hayırlı 

hayırperver 

hayırsever 

hayırsız 

haylaz 

hayra yoran 

hayran 

hayran bırakan 

hayran eden 

hayran kalan 

hayran olan 

hayranlık duyan 

hayranlık uyandıran 

haysiyetli 

haysiyetsiz 

hayvan gibi 

hayvani 

haz duyan 

haz veren 

hazcı 

hazımlı 

hazımsız 

hazır 

hazıra konan 

hazırcevap 

hazırcı 

hazırlayıcı 

hazırlıklı 

hazırlıksız 

hazırlop 

hedefli 

hedefsiz 

hem suçlu hem güçlü 

her şeyden usanmış 

her şeye dikkat eden 

her şeye gücü yeten 

her şeye kadir 

her şeyi kötü gözle gören 

her şeyi talihe bırakan 

hergele 

herhangi biri 

hesapçı 

hesaplı 

hesapsız 

hevesli 

hevessiz 

heybetli 

heyecan arayan 

heyecan duyan 

heyecan veren 

heyecan verici 

heyecana düşen 

heyecana düşüren 

heyecana gelen 

heyecana getiren 

heyecana kapılan 

heyecanlandırıcı 

heyecanlı 

heyecansız 

heykel gibi 

hiç 

hiç kimse 

hiççi 

hicivci 

hicranlı 

hiddetli 

hiddetsiz 

hikayeci 

hilaf 

hilafsız 

hilebaz 

hileci 

hilekar 

hilesiz 

hilkat 

hilkat garibesi 

himayeli 

himayesiz 

hımbıl 

hınzır 

hippi 

hırçın 

hırıltıcı 

hırlı 

hırpani 

hırsız 

hırsız gibi 

hırslı 

hırssız 

hısım 
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hisli 

hisseden 

hissetmez 

hissettiren 

hissettirmez 

hissiz 

histerik 

hizipçi 

hızlandırıcı 

hızlı 

hızlı yaşayan 

hizmet eden 

hizmetçi 

hizmetçi gibi 

hizmetkar 

hoca 

hodbin 

hödük 

hokkabaz 

homoseksüel 

hoppa 

hoppa gibi 

hor gören 

horoz gibi 

hoşa giden 

hoşbeş 

hoşgörülü 

hoşgörüsüz 

hoşnut 

hoşnutsuz 

hoşsohbet 

hovarda 

hoyrat 

hüküm veren 

hükümdar 

hükümlü 

hükümsüz 

huluskar 

hulyalı 

hümanist 

hummalı 

hünerli 

hünersiz 

hunhar 

hürmet eden 

hürmete layık 

hürmetkar 

hürmetli 

hürmetsiz 

hüsnüniyet sahibi 

hüsnüniyetli 

hüsnüniyetsiz 

huylu 

huysuz 

hüzünlü 

huzur verici 

huzurlu 

huzursuz 

iç sıkan 

içedönük 

içgıcıklayıcı 

içi boş 

içi dışı bir 

içi geniş 

içi kaynayan 

içici 

içine alan 

içine atan 

içine ateş atan 

içine ateş düşen 

içine baygınlık çöken 

içine çeken 

içine çekilen 

içine daralma gelen 

içine dert olan 

içine doğan 

içine dokunan 

içine eden 

içine fenalık basan 

içine fenalık gelen 

içine hüzün çöken 

içine işleyen 

içine kapanan 

içine kapanık 

içine kurt düşen 

içine kuşku çöken 

içine oturan 

içine sinen 

içine sinmeyen 

içine sokacağı gelen 

içine tüküren 

içini boşaltan 

içkici 

içkin 

içlemci 

içlidışlı 

icracı 

içten 

içten olmayan 

içten pazarlıklı 

içtenlikli 

içtenliksiz 

idare adamı 

idareci 

idareli 

idaresiz 

iddiacı 

iddialı 

iddiasız 

idmanlı 

idmansız 

idrak eden 

idrakli 

idraksiz 

ifadeli 

ifadesiz 

iffetli 

iffetsiz 

iflah olmaz 

ifrit 

iftiracı 

iğdiş 

iğneleyici 

iğrenç 

iğrenen 

ihbarcı 

ihlal eden 

ihmal eden 

ihmalci 

ihtilalci 

ihtimamlı 

ihtimamsız 

ihtiraslı 

ihtirassız 

ihtişamlı 

ihtiyaç duyulan 

ihtiyatkar 

ihtiyatlı 

ihtiyatsız 

ikamet eden 

iki dirhem bir çekirdek 

ikicilik 

ikircikli 

ikiyüzlü 

ikna edici 

iktidarlı 

iktidarsız 

ileri görüşlü 

ilerici 

ilerleyici 

iletici 

ilgi çeken 

ilgi çekici 

ilgi duyan 

ilgi gören 

ilgi görmeyen 

ilgi gösteren 

ilgi göstermeyen 

ilgi odağı 

ilgi odağı olan 

ilgi toplayan 

ilgi uyandıran 

ilgili 

ılgın 

ilgisini kesen 

ilgisiz 

ilik gibi 

ılımlayıcı 

ılımlı 

ilişikli 

ilişiksiz 

ilişkili 

ilişkisiz 

ilkeci 

ilkel 

ilkelci 

ilkeli 

ilkesiz 

illet 

illetli 

iltifatçı 

iltifatı seven 

iltimasçı 
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iltimaslı 

iltimassız 

imalı 

imanlı 

imansız 

imasız 

imha edici 

imkan vermeyen 

imtiyaz sahibi 

imtiyazlı 

imtiyazsız 

inançlı 

inançsız 

inandırıcı 

inanılır 

inanılmaz 

inanır 

inanlı 

inanmaz 

inansız 

inatçı 

incinen 

incinmiş 

incitici 

ingin 

inhilal eden 

inişli çıkışlı 

inkılapçı 

inkıraz bulan 

inkıraz gelen 

insaflı 

insafsız 

insan gibi 

insancıl 

insani 

insaniyetli 

insaniyetsiz 

insansever 

insanüstü 

intibaklı 

intibaksız 

intikamcı 

intizamlı 

intizamsız 

ipsiz 

iradeli 

iradesiz 

ırak 

ırakgörür 

irinli 

irinsiz 

ırkçı 

irtibatlı 

irtibatsız 

iş açan 

iş adamı 

iş alan 

iş bilen 

iş bilir 

iş bilmez 

iş bırakımcı 

iş birliği yapan 

iş birliği yapmayan 

iş birliğine hazır 

iş birliğine yatkın 

iş birlikçi 

iş bitirici 

iş çeviren 

iş çıkaran 

iş eri 

iş gören 

iş gösteren 

iş güç sahibi 

iş işleyen 

iş kadını 

iş karıştıran 

iş kovalayıcı 

iş sever 

iş tutan 

iş veren 

iş yapan 

isabetli 

isabetsiz 

işbaşına gelen 

işçi 

işe alan 

işe giren 

işe karışan 

işe koşan 

işe uygun 

işe yaramaz 

işe yarar 

işgalci 

işgüzar 

işinin adamı 

ısırıcı 

işkenceci 

işkilli 

işkolik 

ıslah olmaz 

ıslahatçı 

işletici 

işlevci 

işlevsel 

işlevselci 

ispat eden 

ispiyoncu 

israfçı 

israflı 

israfsız 

ısrarlı 

ısrarsız 

işsahibi 

işsiz 

işsiz güçsüz 

iştahlı 

iştahsız 

istek duyan 

isteklendiren 

istekli 

isteksiz 

istemli 

istemsiz 

isterik 

isteyen 

istidatlı 

istidatsız 

istifçi 

istikrarlı 

istikrarsız 

istilacı 

iştirakçi 

ıstıraplı 

ıstırapsız 

istismarcı 

istisnai 

işveli 

işvesiz 

isyancı 

isyankar 

itaatli 

itaatsiz 

itibarlı 

itibarsız 

itici 

itidalli 

itidalsiz 

itikatlı 

itikatsiz 

itimatlı 

itimatsız 

itinalı 

itinasız 

itiraf eden 

itirafçı 

itirazcı 

itirazsız 

ıtırcı 

ıtırlı 

ivazlı 

ivedi 

ivedili 

iyi gün dostu 

iyi huylu 

iyi kalpli 

iyi niyetli 

iyice 

iyileştirici 

iyilikbilir 

iyilikbilmez 

iyilikçi 

iyiliksever 

iyilikten anlamaz 

iyimser 

iz bırakmış 

izanlı 

izansız 

izin veren 

izinli 

izinsiz 

izlemci 

izlenimci 

izleyen 
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izleyici 

jön 

jurnalci 

kaba 

kaba kuvvetli 

kabadayı 

kabahatli 

kabahatsiz 

kabiliyetli 

kabiliyetsiz 

kabul eden 

kabul edilen 

kabul edilmeyen 

kabul etmeyen 

kabul eyleyen 

kabul gören 

kabul görmeyen 

kabul olunabilir 

kabul olunamaz 

kabullendiren 

kabullenebilen 

kabullenen 

kabuslu 

kabussuz 

kaçak 

kaçakçı 

kaçık 

kaçımsar 

kaçkın 

kademli 

kademsiz 

kaderci 

kadere bırakan 

kadir 

kadirbilir 

kadirşinas 

kafa dengi 

kafadar 

kafalı 

kafasız 

kafatasçı 

kağan 

kahin 

kahır çeken 

kahır çekmez 

kahırlı 

kahırsz 

kahpe 

kahraman 

kahredici 

kaideli 

kaidesiz 

kakavan 

kalabalık ağızlı 

kalabalık eden 

kalantor 

kalbi boş 

kalbi geniş 

kalbi kırık 

kalbi sıcak 

kalbi temiz 

kalender 

kalıbının adamı 

kalıcı 

kalifiye 

kalımlı 

kalımsız 

kalın kafalı 

kalıplı 

kalıpsız 

kaliteli 

kalitesiz 

kalıtımcı 

kallavi 

kalleş 

kalpazan 

kalpsiz 

kaltak 

kambur 

kamil 

kan emici 

kancık 

kandırıcı 

kanı bozuk 

kanı donmuş 

kanlı 

kansız 

kanun dışı 

kanuna karşı gelen 

kanunsuz 

kapalı 

kapalıca 

kapitalist 

kapkaççı 

kaplumbağa gibi 

kara cahil 

karaborsacı 

karakterli 

karaktersiz 

karalayıcı 

karamsar 

karanlık 

karar veren 

kararlı 

kararsız 

karasevdalı 

kardeş gibi 

kargaşacı 

karıştırıcı 

karizmatik 

karmaşık 

karnı aç 

karnı geniş 

karnı tok 

karşı konulamaz 

karşı koymayan 

karşıcı 

karşıdevrimci 

karşılayıcı 

karşıt 

kasavetli 

kasavetsiz 

kasılgan 

kasım kasım kasılan 

kasıntı 

kasıntılı 

kasıntısız 

kasıtlı 

kasıtsız 

katı 

katılan 

katılımcı 

katır gibi 

katlanabilen 

katlanamayan 

katlanan 

katlanmayan 

kavgacı 

kavramcı 

kavrayışlı 

kavrayışsız 

kaydedici 

kaygılı 

kaygısız 

kayıtlı 

kayıtsız 

kaynaşan 

kaynaşıcı 

kaynaşmayan 

kaypak 

kaytaran 

kaytarıcı 

kaytarmayan 

kazançlı 

kazançsız 

kazıkçı 

keder verici 

kederli 

kedersiz 

kedi gibi 

kefil 

kelepirci 

kellifelli 

kemal 

kendi ağzıyla tutulan 

kendi alemine dalan 

kendi ayağıyla gelen 

kendi başına 

kendi derdine düşen 

kendi halinde 

kendigelen 

kendinde 

kendinde değil 

kendinde olmayan 

kendinde toplayan 

kendinden emin 

kendinden geçen 

kendinden geçmiş 

kendine ... süsü veren 

kendine acıyan 

kendine çekidüzen veren 

kendine dert eden 

kendine dönük 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 (Vol6 - Issue:27) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

104 

kendine gelen 

kendine güvenen 

kendine hakim 

kendine has 

kendine hisse çıkaran 

kendine kıyan 

kendine mahsus 

kendine mal eden 

kendine özgü 

kendine yediremeyen 

kendine yeten 

kendine yontan 

kendini adayan 

kendini ağır satan 

kendini ağırdan satan 

kendini alamayan 

kendini aşağı gören 

kendini atan 

kendini ateşe atan 

kendini avutan 

kendini beğendiren 

kendini beğenen 

kendini beğenmiş 

kendini bilen 

kendini bilmez 

kendini çalan 

kendini dağıtan 

kendini dar atan 

kendini dev aynasında gören 

kendini dinleyen 

kendini dirhem dirhem satan 

kendini dışarı atan 

kendini düşünen 

kendini eleştiren 

kendini gerçekleştirmiş 

kendini gösteren 

kendini harap eden 

kendini hissettiren 

kendini idealleştiren 

kendini kandıran 

kendini kapıp koyuveren 

kendini kaptıran 

kendini kaybeden 

kendini koyuveren 

kendini küçük gören 

kendini merkeze alan 

kendini nimetten sayan 

kendini öven 

kendini paralayan 

kendini satan 

kendini sıkan 

kendini sıyıramayan 

kendini sokağa atan 

kendini tamamlamış 

kendini tartan 

kendini toparlayan 

kendini toplayan 

kendini tutamayan 

kendini tutan 

kendini veren 

kendini vuran 

kendini yiyen 

kendini yiyip bitiren 

kendini yoklayan 

kentli 

kentsoylu 

keramet sahibi 

kerametli 

kerametsiz 

kerata 

keriz 

kesesine güvenen 

keskin gözlü 

keskin kokulu 

keskin zekalı 

ketum 

keyifli 

keyifsiz 

kibar 

kibarlık düşkünü 

kibirlenen 

kibirli 

kibirsiz 

kıdemli 

kıdemsiz 

kifayetli 

kifayetsiz 

kılavuz 

kılgın 

kılı kırk yaran 

kılıbık 

kılıksız 

kilolu 

kilosuz 

kimsesiz 

kin bağlayan 

kinayeli 

kinayesiz 

kinci 

kinli 

kinsiz 

kırgın 

kırıcı 

kırılan 

kırılgan 

kırılmış 

kırıtkan 

kirlenmiş 

kirletici 

kırtasiyeci 

kısık sesli 

kişilikli 

kişiliksiz 

kısıtlayıcı 

kişizade 

kıskanç 

kışkırtıcı 

kısmeti açık 

kısmeti kapalı 

kısmetli 

kısmetsiz 

kitap delisi 

kitap kurdu 

kitap sever 

kitapsız 

kıvançlı 

kıvançsız 

kıyakçı 

kıymetli 

kıymetsiz 

kız gibi 

kız kurusu 

kızan 

kızgın 

kızışık 

kızmış 

klas 

klasik 

kleptoman 

klişe 

koç gibi 

kodaman 

köklü 

köksüz 

köktenci 

kolay 

kolay inanır 

kolay kandırılamaz 

kolay kandırılır 

kolaylaştırıcı 

koleksiyoncu 

kolektif 

kolu uzun 

kompleksli 

komplocu 

komünist 

konferansçı 

kont gibi yaşayan 

kontrol edici 

kontrolcu 

kontrollü 

kontrolsüz 

konuk 

konukçu 

konuksever 

konuşabilir 

konuşkan 

konuşmacı 

konuşucu 

konuşulmaz 

kopyacı 

korkak 

korku içinde 

korkulu 

korkunç 

korkusuz 

korkutan 

korkutucu 

körükleyici 

koruyucu 

kötü 

kötü gözle gören 

kötü huylu 
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kötü niyetli 

kötücül 

kötülükçü 

kötümser 

koyun gibi 

kozunu paylaşan 

küçültücü 

kudretli 

kudretsiz 

kudurgan 

kudurmuş 

küfelik 

küfürbaz 

kukla 

kül bağlayan 

kulağı delik 

kulak asmayan 

kulak misafiri 

külfetli 

külfetsiz 

kültür sahibi 

kültürlü 

kültürsüz 

kumandan 

kumarbaz 

kumarcı 

kundakçı 

kur yapan 

kuralcı 

kurallı 

kuralsız 

kuramcı 

kurcu 

kurnaz 

kurt gibi 

kuru 

kurumlu 

kuruntulu 

kuşkucu 

kuşkulu 

küskün 

kuşkusuz 

küstah 

kusurlu 

kusursuz 

kutlu 

kuvvetli 

kuvvetsiz 

kuzu gibi 

laf açan 

laf altında kalmayan 

laf anlamaz 

laf boğan 

laf cambazı 

laf ebesi 

laf yetiştiren 

lafa dalan 

lafa karışan 

lafa tutan 

lafçı 

laik 

lakaplı 

lakayt 

lakırdıcı 

lanetli 

lapacı 

latif 

latifeci 

laubali 

lehtar 

lekeci 

lekeli 

lekesiz 

leşkargası 

leydi 

lezbiyen 

liberal 

lider 

lisana gelen 

lisana gelmez 

lisanlı 

lisanslı 

lisanssız 

liyakatli 

liyakatsiz 

lobici 

lüpçü 

lütufkar 

lüzumlu 

lüzumsuz 

maceracı 

maceraperest 

maddeci 

madrabaz 

maganda 

mağara adamı 

mağdur 

mağlup 

mağrur 

maharetli 

maharetsiz 

mahcup 

mahluk 

mahmur 

mahrum 

mahsur 

mahvolmuş 

mahzun 

makbul 

makine gibi 

maksatlı 

maksatsız 

mal canlısı 

mal gözlü 

mal sahibi 

malik 

malın gözü 

malumat sahibi 

malumatlı 

malumatsız 

mamur 

manalı 

manasız 

manda gibi 

mangırsız 

manipülatör 

manitacı 

mankafa 

mantıkçı 

mantıklı 

mantıksız 

manyak 

maral 

marazlı 

marazsız 

marifetli 

marifetli olmayan 

markacı 

martavalcı 

maruf 

masal aleminde yaşayan 

masalcı 

maskara 

maskeli 

maskesiz 

maskot 

masraflı 

masrafsız 

masum 

masumane 

mat 

matemli 

materyalist 

matrak 

mazbut 

mazeretli 

mazeretsiz 

mazlum 

mazoşist 

mazur 

mebus 

mecalsiz 

meçhul 

mecnun 

meczup 

medeni 

medeniyetli 

medeniyetsiz 

medreseli 

meftun 

mekanik 

mektep görmemiş 

mektep görmüş 

mektepli 

melankolik 

melek 

melek gibi 

meleke 

melekesiz 

melez 

melik 

melül 

melun 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 (Vol6 - Issue:27) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

106 

memleketli 

memnun 

memnun edici 

memnun olmayan 

memnun olmaz 

memnun olmuş 

mendebur 

menfaatçi 

menfaatperest 

mensup 

meraklı 

meraksız 

merhametli 

merhametsiz 

merkezci 

merkeziyetçi 

mert 

mesafeli 

mesafesiz 

meşakkatli 

meşakkatsiz 

mesele çıkaran 

meşgul 

meşhur 

meslek sahibi 

meslekli 

mesleksiz 

meşrep 

mesuliyetli 

mesuliyetsiz 

mesut 

metanetli 

metanetsiz 

meteliksiz 

metin 

metotlu 

metotsuz 

metres 

mevki sahibi 

meydan okuyan 

meyilli 

meyilsiz 

meymenetsiz 

mezatçı 

mezhebi geniş 

mezhepçi 

meziyetli 

meziyetsiz 

midesiz 

milliyetçi 

minnettar 

misafir sevmez 

misafirperver 

miskin 

mızıkçı 

modacı 

modası geçmiş 

modaya uygun 

model 

modern 

modern olmayan 

moral verici 

morali bozuk 

moralli 

moralsiz 

moruk 

motivasyonu düşük 

motivasyonu yüksek 

muasır 

mübalağacı 

mücadeleci 

mücadeleci olmayan 

mücahit 

mucit 

mücrim 

müdafaa eden 

müdafaasız 

müdavim 

müderris 

muğlak 

muhafazakar 

muhalif 

muhallebi çocuğu 

muhatap 

muhbir 

mühim  

muhlis 

muhtaç 

müjdeci 

mükafata layık 

mükafatçı 

mukavemetçi 

mukavemetli 

mukavemetsiz 

mükemmel 

muktedir 

mülayim 

mum gibi 

mümtaz 

munafık 

münafık 

münakaşalı 

münasebetli 

münasebetsiz 

münasip 

mundar 

müneccim 

münevver 

munis 

muntazam 

munzam 

münzevi 

müptela 

murabahacı 

müracaatçı 

müreffeh 

mürekkep yalamış 

mürettip 

mürit 

mürüvvetli 

mürüvvetsiz 

müsait 

müsamahakar 

müsamahalı 

müsamahasız 

müşerref 

müşfik 

musikişinas 

müşkül 

müşkülpesent 

muşmula gibi 

muşmula suratlı 

müsrif 

müşrik 

müstahak 

müstebit 

müşterek 

mutaassıp 

mutabık 

mutasarrıf 

muteber 

mütecaviz 

müteessif 

müteessir 

mütehassıs 

mütehevvir 

müteşebbis 

mütevazı 

müthiş 

mutlu 

mutlu olmayan 

mutsuz 

muvaffak 

muvaffakiyetli 

muvaffakiyetsiz 

müvezzi 

muzaffer 

müzakereci 

muzdarip 

müzelik 

müzeyyen 

müziksever 

muzip 

muzır 

müzmin 

naçar 

naçizane 

nadide 

nahif 

nahoş 

nail 

naip 

namağlup 

namahrem 

namert 

namlı 

namuslu 

namussuz 

nanemolla 

nankör 

nasip 

nasipli 

nasipsiz 
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nasır bağlayan 

nasırlı 

natürel 

nazik 

nazım 

nazır 

nazlı 

ne kokar ne bulaşır 

necat 

necip 

nedim 

nefes kesici 

nefesine güvenen 

nefsine düşkün 

negatif 

nemelazımcı 

nemrut 

neşelendirebilen 

neşelendiren 

neşelendirici 

neşelenen 

neşeli 

neşesi kaçan 

neşesini bulan 

neşesiz 

neşet 

nesnel 

nezaketli 

nezaketsiz 

nezih 

nihilist 

nispetli 

nispetsiz 

nitelikli 

niteliksiz 

niyeti bozuk 

nizamlı 

nizamsız 

nobran 

noksan 

noksansız 

nonoş 

normal 

nüfuz sahibi 

nüfuzlu 

nükteci 

nükteli 

numaracı 

numarasız 

nümayişçi 

numunelik 

nurani 

nurlu 

nursuz 

objektif 

obur 

öç alıcı 

ödlek 

ödün veren 

ödün vermeyen 

ödün vermez 

ödünçcü 

ödünçleşen 

ödünçleyen 

ödünlü 

öfkeci 

öfkeli 

öfkesiz 

oğlancı 

öğrenimli 

öğrenimsiz 

öğretici 

öğütçü 

öksüz 

okullu 

okumamış 

okumuş 

okuyucu 

öküz gibi 

olağan 

olağan dışı 

olağanlaştıran 

olağanüstü 

olanaklı 

olanaksız 

ölçülü 

ölçüsüz 

olduğu gibi 

olgucu 

olgun 

ölü gibi 

olumlu 

olumsuz 

ölümsüz 

ölümü göze alan 

olur olmadık konuşan 

ömürlü 

ömürsüz 

omuzları çökmüş 

onay alan 

onay arayan 

onaylamayan 

onaylanan 

onaylanmayan 

onaylayan 

öncü 

öncül 

öncülük eden 

önder 

önemli 

önemsiz 

öngörülü 

öngörüsüz 

onmuş 

onurlu 

onursuz 

önyargılı 

önyargısız 

optimist 

örgütçü 

örgütlü 

örgütsüz 

örnek 

örnek alınan 

orospu 

orta malı 

ortada 

ortaklaşacı 

örümcek kafalı 

oryantalist 

ot gibi yaşayan 

otçu 

öten 

otlakçı 

otomatiğe bağlayan 

otoriter 

oturaklı 

ovucu 

övüngen 

oyalayıcı 

öykücü 

oynak 

oyunbozan 

oyuncu 

öz 

öz güvenli 

öz güvensiz 

ozan 

özel 

özel girişimci 

özellikli 

özelliksiz 

özen gösteren 

özendiren 

özengen 

özenip bezenen 

özenli 

özensiz 

özenti 

özentili 

özentisiz 

özerk 

özge 

özgeci 

özgecil 

özgü olan 

özgüdümlü 

özgür 

özgür girişimci 

özgürleşebilen 

özgürleşen 

özgürleştirebilen 

özgürleştiren 

özgürlüğe düşkün 

özgürlüğüne düşkün 

özgürlükçü 

özgürlüksüz 

özlü 

öznel 

öznelci 

özseverlik 

özü sözü bir 

özürlü 
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özürsüz 

özverili 

paçoz 

pak 

palavracı 

palaz 

palyaço 

pamuk gibi 

panik 

papaz gibi 

para akıtan 

para babası 

para basan 

para canlısı 

para delisi 

paralı 

parasız 

parçalayıcı 

parlak 

parlak gözlü 

parlayan 

partici 

partizan 

paşa gibi yaşayan 

pasaklı 

pasif 

paspal 

patavatsız 

patlak gözlü 

patolojik 

paydaş 

payidar 

pekcanlı 

pekgözlü 

pekin 

pekşık 

pekyürekli 

pekyüzlü 

perişan 

pervasız 

peşin cevap 

peşin hükümlü 

pespaye 

peştamal kuşanan 

pezevenk 

piç 

pinti 

pir 

pis 

pis ağızlı 

pisboğaz 

pısırık 

pişkin 

pislik 

pişman 

plancı 

planlı 

plansız 

platonik 

politik 

popüler 

pozcu 

pozitif 

pragmacı 

pragmatik 

pratik 

pratik olmayan 

prensip sahibi 

prensip sahibi olmayan 

prensipli 

prensipsiz 

prestijli 

prestijsiz 

problemli 

problemsiz 

programlı 

programsız 

propagandacı 

provokatör 

pürhiddet 

put gibi 

rağbet eden 

rağbet etmeyen 

rağbetli 

rağbetsiz 

rahat 

rahata kavuşmuş 

rahatlatıcı 

rahatsız 

rahatsız edici 

rakip 

rakipsiz 

randımanlı 

randımansız 

rasyonalist 

realist 

refah 

refahlı 

refik 

reformcu 

rehavet çökmüş 

rekabetçi 

rekabetçi olmayan 

renkli 

renksiz 

reprezantabl 

reşit 

resmi 

resul 

rezil 

riayetkar 

riayetli 

riayetsiz 

riyakar 

riyasız 

romantik 

röntgenci 

rötuşçu 

ruhani 

ruhlu 

ruhsuz 

rüküş 

rüşvetçi 

rüyalı 

rüyasız 

şaban 

sabık 

sabıkalı 

sabıkasız 

sabırlı 

sabırsız 

sabotajcı 

sabrı taşan 

sabrı tükenen 

sadakatli 

sadakatsiz 

sade 

sadık 

sadist 

saf 

safdilli 

sağaltıcı 

sağcı 

sağduyu sahibi 

sağduyulu 

sağgörülü 

sağır 

sağır dilsiz 

sağlam 

sağlam olmayan 

sağlıklı 

sağlıksız 

sahici 

sahipsiz 

şahıs 

şahsiyetli 

şahsiyetsiz 

sahtekar 

şakacı 

şakasız 

sakin 

sakıncalı 

sakıncasız 

sakıngan 

sakinleştirici 

sakınmayan 

sakınmaz 

şakrak 

şakşakçı 

salahiyetli 

salahiyetsiz 

salaş 

saldırgan 

saldırgan olmayan 

saldırmaz 

salık 

salim 

saloz 

saltık 

saltıkçı 

saman kafalı 

şamar oğlanı 

şamatacı 
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samimi 

samimi olan 

samimi olmayan 

samimiyetsiz 

şan veren 

sanatsever 

şanına yediremeyen 

şanından olan 

sanlı 

şanlı 

şanlı şöhretli 

şans tanımayan 

şans tanıyan 

şansa bırakan 

sansar gibi 

şansı dönen 

şansı yaver giden 

şansız 

şanslı 

şanssız 

sansürcü 

şantaj yapan 

şantajcı 

sapasağlam 

sapık 

sapkın 

saplanmış 

saplantılı 

sapmaz 

sapmış 

şapşal 

saptayıcı 

şarapçı 

sarhoş 

sarılgan 

sarkıntı 

sarkıntılık eden 

şarkiyatçı 

şarklı 

şarlatan 

sarmaş dolaş 

sarraf 

sarsak 

sarsıntılı 

sarsıntısız 

şart koşan 

şartçı 

şartlandırıcı 

şartlı 

şartsız 

şaşaalı 

şaşılası 

şaşıran 

şaşırmış 

şaşırtıcı 

şaşkaloz 

şaşkın 

şaşkınlık içinde 

şaşmaz 

şatafatlı 

satıcı 

sav sözcü 

savaşan 

savaşçı 

savaşımcı 

savaşkan 

savruk 

savsak 

savunmalı 

savunmasız 

savunucu 

savurgan 

savurgan olmayan 

saydam 

saydamsız 

saygı besleyen 

saygı duyan 

saygı duymayan 

saygı duyulan 

saygı duyulmayan 

saygı gösteren 

saygı gösterilen 

saygı gösterilmeyen 

saygı göstermeyen 

saygıdeğer 

saygılı 

saygın 

saygısız 

sebat eden 

sebatkar 

sebatlı 

sebatsız 

şecaat 

seçici 

seçilmiş 

seçkin 

seçmeci 

sedalı 

şefaatçi 

seferber 

seferi 

şeffaf 

şefik 

sefil 

şefkatli 

şefkatsiz 

şehirli 

şehvet düşkünü 

şehvetli 

şehvetsiz 

şekilci 

selamet 

selamete çıkmış 

selef 

selim 

sempatik 

sempatik olmayan 

şen 

şen şakrak 

şenlikli 

şenliksiz 

serbest 

serdar 

şerefli 

şerefsiz 

serin 

serinkanlı 

şerir 

serkeş 

sermayeci 

sersefil 

sersem 

sersemletici 

serseri 

sert 

serüvenci 

sessiz 

sessiz sedasız 

sevdalı 

sevdiren 

sevecen 

seven 

sevgi dolu 

sevici 

sevilebilen 

sevilemeyen 

sevilen 

sevilmeyen 

sevimli 

sevimsiz 

sevinçli 

sevinçsiz 

seviyeli 

seviyesiz 

şevketli 

şevkli 

şevksiz 

seyirci 

seyreden 

seyrüseferci 

şeytan 

şeytan gibi 

şeytani 

seyyah 

seyyar 

sezgici 

sezgili 

sezgisiz 

sıcak 

sıcakkanlı 

şiddet gösteren 

şiddete başvuran 

şiddete meyilli 

şiddetli 

şifa verici 

sıfır çeken 

sıfırcı 

sıfırdan başlayan 

sıfırı tüketmiş 

sıfırlayıcı 

sığ 

sığıntı 

sıhhatli 
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sıhhatsiz 

sihirli 

şık 

şikayetçi 

sıkı 

sıkı çalışan 

sıkı denetimci 

sıkı düzenli 

sıkı fıkı 

sıkıcı 

sıkıcı olmayan 

sıkılgan 

sıkılmaz 

sıkılmış 

sıkıntı veren 

sıkıntılı 

sıkıntısız 

sıkkın 

silik 

şımarık 

simgeci 

sinik 

sinir bozan 

sınır çeken 

sınır çizen 

sınır tanımayan 

sınırını zorlayan 

sınırlarını zorlayan 

sınırlayıcı 

sinirleri altüst olan 

sinirleri ayakta olan 

sinirleri boşanan 

sinirleri bozan 

sinirleri bozulan 

sinirleri gergin olan 

sinirleri gerilen 

sinirleri gevşeyen 

sinirleri kuvvetli 

sinirleri yatışan 

sinirleri zayıf 

sinirlerine hakim  

sinirlerine hakim olan 

sinirlerini bozan 

sinirli 

sınırlı 

sınırsız 

sinsi 

sinsi sinsi dolaşan 

şıpsevdi 

sır saklayan 

sıradan 

sıradanlaşan 

sıradanlaştıran 

sıradanlığı seven 

sıradanlığı sevmeyen 

şırfıntı 

şirin 

şirret 

sırsıklam  

sırsıklam aşık 

sırtı pek 

sıska 

şişkin 

sistemli 

sistemsiz 

sitem dolu 

sitemkar 

şiveli 

şivesiz 

sivil 

sivri 

siyasetçi 

siyasi 

sıyrık 

şizofren 

sofu 

soğuk 

soğukkanlı 

soğutkan 

şöhret arzusu duyan 

şöhret bulan 

şöhret kapısı açılan 

şöhret kazanan 

şöhret sahibi 

şöhret salan 

şöhreti dünyayı tutan 

şöhretli 

şöhretsiz 

sokak çocuğu 

sokak kadını 

sokulgan 

solak 

solcu 

solgun 

soluk kesici 

şom ağızlı 

sömürgeci 

somurtkan 

somurtuk 

sömürücü 

somut 

sönük 

sorumlu 

sorumsuz 

sorunlu 

sorunsuz 

sosyal 

sosyal demokrat 

sosyal olmayan 

sosyalist 

sosyalleşebilen 

sosyalleşen 

sosyalleştiren 

sosyalliği seven 

şövalye gibi 

şoven 

şovmen 

soylu 

soysuz 

soytarı 

soyut 

söz altında kalmaz 

söz anlamaz 

söz atan 

söz dinlemez 

söz dinler 

söz ebesi 

sözcü 

sözlendirici 

sözlü 

sözsüz 

sözü geçen 

sözü geçmez 

sözü sözüne uymayan 

sözünü geçiren 

sözünün eri 

spekülatif 

spiritüalist 

spiritüel 

spontane 

sporsever 

stabil 

standart 

statü odaklı 

statükocu 

stokçu 

stratejik 

strüktürelci 

suç ortağı 

suç yüklenen 

suçlanabilen 

suçlanan 

suçlandırılan 

suçlu 

suçlu hisseden 

suçlu olan 

suçsuz 

şuh 

şükran 

sükut 

sülün gibi 

sümsük 

sünger gibi 

suni 

şüphe edici 

şüpheci 

şüpheli 

şüphesiz 

süprüntü 

süprüntü gibi 

süratçi 

suratlı 

süratli 

suratsız 

süreğen 

sürekli 

sürtük 

sürüklenen 

sürükleyen 

sürükleyici 

sürüngen 

suskun 

suskunlaşan 
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suskunlaştıran 

süslü 

süssüz 

şuurlu 

şuursuz 

tabi 

tabiatlı 

tabiatsız 

tabiatüstü 

tabii 

tabiiyetli 

tabiiyetsiz 

taçlı 

taçsız 

tafracı 

tahammül eden 

tahammül etmeyen 

tahammüllü 

tahammülsüz 

tahrik eden 

tahrikçi 

tahrip eden 

tahrip edici 

tahripkar 

tahsilli 

tahsilsiz 

takati kalmayan 

takati kesilen 

takati yetmeyen 

takatli 

takatsiz 

takdimci 

takdire layık 

takip eden 

takip edilen 

takipçi 

taklit eden 

taklitçi 

talancı 

talep eden 

talepkar 

talihe bırakan 

talihli 

talihsiz 

talimli 

talimsiz 

talip 

tam 

tamah eden 

tamahkar 

tamamlayan 

tamamlayıcı 

tamlayan 

tanıdık 

tanık 

tanımayan 

tanımlayıcı 

tanıtıcı 

tanrısız 

taraflı 

tarafsız 

taraftar 

tartışılabilir 

tartışılmaz 

tartışmacı 

tartışmayı seven 

taş arabası 

taş gibi 

tasalı 

tasarruflu 

tasarrufsuz 

tasasız 

tasavvufi 

tasfiyeci 

taşıyıcı 

taşkalpli 

taşkın 

taşralı 

tasvirci 

taşyürekli 

tatlı 

tatlı sert 

tatmin eden 

tatmin olan 

tatmin olmayan 

tatminkar 

tatminsiz 

tavcı 

taviz veren 

taviz vermeyen 

taviz vermez 

tavlı 

tavşan boku gibi 

tavsız 

tavuk gibi 

tazeleyici 

tebdil eden 

tebdil gezen 

tebdili şaşmış 

tecrübeli 

tecrübesiz 

tedarikli 

tedariksiz 

tedavi edici 

tedbirli 

tedbirsiz 

tedip edici 

tedirgin 

tedirgin eden 

tefeci 

tehdit edici 

tehditkar 

tehlikeli 

tehlikesiz 

tekdüze 

tekelci 

tekerkçi 

tekeşli 

tekin 

tekin olmayan 

tekinsiz 

teklifli 

teklifsiz 

teksesli 

tektanrıcı 

tekyönlü 

telafi edici 

telaş içinde 

telaşçı 

telaşlı 

telaşsız 

telepatik 

tembel 

temelli 

temelsiz 

temiz 

temiz duygulu 

temiz kalpli 

temkinli 

temkinsiz 

temsilci 

tenkitçi 

teorist 

tepkili 

tepkisiz 

terbiye eden 

terbiye edici 

terbiyeli 

terbiyesiz 

tercih eden 

tercih hakkı olan 

tercihli 

tercihsiz 

tereddüt eden 

tereddütlü 

tereddütsüz 

terk edilen 

terk edilmiş 

ters 

tertemiz 

tertipçi 

tertipli 

tertipsiz 

teselli edici 

teselli olmaz 

tesellisiz 

teşhirci 

tesirli 

tesirsiz 

teşkilatçı 

teskin edici 

teşrifatçı 

teşvik eden 

teşvik edici 

teşvikçi 

tez canlı 

tezat 

tıfıl 

tığ gibi 

tıkanık 

tıknaz 

tiksindirici 

tilki gibi 
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tinselci 

tipik 

tipik olmayan 

tipsiz 

tırtıkçı 

tiryaki 

titiz 

tok 

tokgözlü 

toksözlü 

toplanık 

toplayıcı 

toplu 

toplumcu 

toplumdışı 

töreci 

töredışı 

törelci 

töreli 

törelsiz 

töresiz 

totaliter 

tövbekar 

tövbeli 

tövbesiz 

toy 

tufeyli 

tuhaf 

tükenik 

tükenmiş 

tüketebilen 

turp gibi 

tutarlı 

tutarsız 

tutkal gibi 

tutkulu 

tutkun 

tutkusuz 

tutkuyla bağlanan 

tutsak 

tutucu 

tutuk 

tutumlu 

tutumsuz 

tüy siklet 

tuzu kuru 

uç 

uçarı 

üçkağıtçı 

ucube 

uçuk 

uçuk kaçık 

üçüncü sınıf 

ucuz 

ufak 

ufakça 

üfürükçü 

uğurlu 

uğursuz 

uğursuzluk getiren 

ukala 

üleştirimci 

ülkücü 

ülserli 

ulu 

ulusalcı 

ulussever 

ulvi 

umacı 

umarsız 

ümidi boşa çıkan 

ümit bağlayan 

ümit verici 

ümitli 

ümitsiz 

umudu boşa çıkan 

umulan 

umulmadık 

umulmayan 

umursamaz 

umursar 

umursayıcı 

umut bağlayan 

umut verici 

umutlu 

umutsuz 

ün salan 

ünlü 

ünsüz 

unutkan 

unutulmaz 

üretici 

üretken 

ürkek 

ürkünç 

ürkütücü 

ürpertici 

uşak 

usandırıcı 

usanmaz 

usanmış 

üşengeç 

uslandıran 

uslandırıcı 

uslu 

üst 

usta 

üstat 

üstlenici 

üstün 

üstünlük taslayan 

üşütük 

utangaç 

utanmaz 

utanmış 

ütopik 

ütopyacı 

uyandırıcı 

uyanık 

uyarıcı 

uydurukçu 

uygar 

uygulayıcı 

uygun 

uygunsuz 

uykucu 

uykusu ağır 

uykusu hafif 

uysal 

uyumlu 

uyumsuz 

uyuşkan 

uyuşmaz 

uyuşuk 

uyuşumsuz 

uyutucu 

uyuz 

uzağı gören 

uzak 

üzerine çöken 

üzgün 

uzlaşıcı 

uzlaşmacı 

uzlaşmaz 

uzlaştırıcı 

uzman 

uzun boylu 

uzunca 

üzüntü veren 

üzüntülü 

üzüntüsüz 

vahşi 

vakar 

vakarlı 

vakarsız 

vakitli 

vakitsiz 

vakur 

vandal 

varlık içinde yaşayan 

varlıklı 

varlıksız 

varoluşçu 

varsayımlı 

varsayımsız 

vasat 

vasıflı 

vasıfsız 

vatan haini 

vatanperver 

vatansever 

vatansız 

vazgeçilmez 

vazifeli 

vebalı 

vefakar 

vefalı 

vefasız 

vejeteryen 

verecekli 

verici 

verimli 

verimsiz 
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vesikalı 

vesveseli 

vicdan azabı çeken 

vicdan azabı duyan 

vicdanınla hareket eden 

vicdanlı 

vicdansız 

vırvırcı 

vücutlu 

vukuflu 

vukufsuz 

vurgun 

vurguncu 

vurucu 

vuruşkan 

yabancı 

yabancı gelen 

yabancı gibi duran 

yabancıl 

yabancılaşabilen 

yabancılaşmış 

yabancılayan 

yabani 

yağcı 

yağız 

yağmacı 

yakasına çöken 

yakın 

yakınlık duyan 

yakınlık duymayan 

yakınlık gören 

yakınlık görmeyen 

yakınlık gösteren 

yakınlık göstermeyen 

yakınlık kuramayan 

yakınlık kuran 

yakışıksız 

yalancı 

yalnız 

yalnız başına 

yalnız kalabilen 

yalnız kalamayan 

yalnız kalan 

yalnız kalmayan 

yalnızcı 

yalnızlaşabilen 

yalnızlaşan 

yaltak 

yaltakçı 

yaman 

yanardöner 

yandaş 

yanık 

yanılabilir 

yanılmaz 

yanıltıcı 

yanlı 

yansız 

yapıcı 

yapısalcı 

yapışkan 

yapmacık 

yapmacıksız 

yaralı 

yaramaz 

yararcı 

yararlı 

yararsız 

yaraşıklı 

yaraşıksız 

yaratıcı 

yaratımcı 

yardakçı 

yardıma muhtaç 

yardımcı 

yardımcı olan 

yardımsever 

yaren 

yargıcı 

yargılayan 

yarı uyanık 

yarı uygar 

yarışan 

yarışçı 

yarışmacı 

yasak koyucu 

yasakçı 

yasaklayıcı 

yaşam dolu 

yaşamdan kopuk 

yaslı 

yaşlı 

yatağa bağlayan 

yataklık eden 

yatıştırıcı 

yavan 

yavaş 

yavuz 

yaygaracı 

yayılımcı 

yayılmacı 

yazgıcı 

yeğleyen 

yeknesak 

yeminli 

yeni 

yenik 

yenilgi almamış 

yenilgisiz 

yenilikçi 

yenilmez 

yergici 

yerici 

yetenekli 

yeteneksiz 

yeterli 

yetersiz 

yetişmemiş 

yetişmiş 

yetkili 

yetkin 

yetkisiz 

yiğit 

yiğitlik gösteren 

yıkılmaz 

yılan gibi 

yıldırım gibi 

yılgın 

yılışık 

yılmaz 

yılmış 

yıpratıcı 

yırtıcı 

yırtık 

yiyen 

yiyici 

yobaz 

yoksul 

yoksun 

yoksun bırakan 

yoksun eden 

yoksun kalan 

yoksun kılan 

yoksun olan 

yol açan 

yol açıcı 

yola düşen 

yola gelen 

yola getiren 

yola koyulan 

yola yatan 

yönetici 

yönlendiren 

yönlendirici 

yöntemli 

yöntemsiz 

yoran 

yorgun 

yorgun argın 

yorucu 

yorumcu 

yufka yürekli 

yukarı sınıf 

yükümlü 

yumruğuna güvenen 

yumuşak 

yumuşak kalpli 

yüreği çökmüş 

yüreği dar 

yüreği geniş 

yüreği katı 

yüreği tükenen 

yüreği yufka 

yüreğini boşaltan 

yürekli 

yüreklilik gösteren 

yüreksiz 

yurtsever 

yurtsuz 

yurttaş 

yüzsüz 

zalim 

zampara 
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zanlı 

zararlı 

zararsız 

zarif 

zavallı 

zayıf 

zeki 

zeki olmayan 

zembereği boşalmış 

zembereği boşanmış 

zevalsiz 

zevk düşkünü 

zevkli 

zevksiz 

zevzek 

zihnini boşaltan 

zincirli 

zincirsiz 

zinde 

zıpır 

zıpkın 

zırdeli 

zirzop 

ziyankar 

ziyaretçi 

zor 

zoraki 

zorba 

zorlaştırıcı 

zorlayıcı 

zorlu 

züğürt 

züppe 

zürafa gibi 

zürriyetli 

zürriyetsiz 

 


